
ACTA   7/2012 
 

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2012 
 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 20 hores del dia 31 d’octubre de dos 
mil dotze, es reuneix l’Ajuntament en Ple a 
l’objecte de celebrar sessió extraordinària en 
primera convocatòria sota la presidència de 
l’Alcalde, Sr. Pere Farré Capel, i l’assistència 
dels vocals que es relacionen al marge. 
  
Actua com a Secretària acctal. la que ho és de 
la Corporació Sra. Montserrat Valls i Escayol 
 
 

 Assistents  
   
President: Pere Farré Capel  
 
Regidors: 
 
 
 
 
 
 

 
Pere Canal Martí 
Ramon Masana Roset 
Esteve Solé Andreu 
Montserrat Badia Piqué 
Jordi Castillon Bello 
M. Carme Cirera Artigas 

 

 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C. del Text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, el Sr. 
President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria. 
 
Abans de començar a tractar el tema de l’ordre del dia que en aquest cas, era únic, per part de 
secretaria es demana poder incloure també la proposta d’aprovació del Calendari Fiscal pel proper 
2013, que a l’hora de fer la convocatòria no es disposava de la documentació. 
 
Entre tots els regidors assistents, s’acorda incloure la proposta d’aprovació del Calendari Fiscal pel 
proper 2013 a l’ordre del dia. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Proposta de modificació d’Ordenances Fiscals pel proper 2013. 
2.- Proposta d'aprovació del Calendari Fiscal pel proper 2013.  
 
 
1.- Proposta de modificació d’Ordenances Fiscals pel proper 2013. 
 
Primer.- A nivell legislatiu del text de les Ordenances Fiscals de cara el proper exercici 2013, es 
proposa aprovar provisionalment, la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2013 i següents.  
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2013 i següents la modificació de les Ordenances 
Fiscals que a continuació s relacionen: 
 
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana. 
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’mpost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua. 
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Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals. 

Ordenança fiscal núm. 25 reguladora del preu públic per la prestació del servei d’atenció 
domiciliària. 

 
Tercer.-  Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen 
seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el 
model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 
2012, i la núm. 21 quin text és l’aprovat pel Consell Comarcal del Berguedà en sessió de 31 d’octubre i que 
posteriorment es publicarà en  el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
S’aprova per unanimitat, l’adaptació del text de les ordenances dites en el punt anterior, al model aprovat per la 
Diputació de Barcelona que concorda amb la legalitat vigent. ( 7 vots a favor) 
 
 
Quart.-   L’Equip de Govern  proposa, Aprovar provisionalment per a l’exercici 2013, la modificació de les 
Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança fiscal núm. 3  Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
Article 6.- Quota tributària queda reduïda en un 1% segons les tarifes aplicades per a l’exercici 2012. Per a totes 
les potències i classes de vehicles. 
Deixar amb la bonificació del 100% els vehicles considerats històrics i els que tinguin una antiguitat de 
>25 anys. 
 
S’aprova per unanimitat la reducció en un 1% d’aquest impost. El quadre detallat es publicarà en el BOP abans 
d’acabar l’any 2012. 
 
 
Ordenança fiscal núm. 8  Reguladora de la taxa per el subministrament d’aigua. 
 
L’ Equip de Govern proposa la següent modificació: 
 
Pel consum = ó < a 75 m3  preu actual  0,50 €/m3. Es proposa 0,60€/m3. 
Si el  consum és > a 75 m3 preu actual 0,60 €/m3 Es proposa 0,65€/m3. 
 
Manteniment el comptador  i noves connexions igual. 2 € per trimestre i 300€ per connexió. 
 
El grup municipal del PSC, no està d’acord amb aquest increment d’un 20% en el primer tram, en canvi els que 
més gasten, tant sols se’ls incrementa aproximadament  un 10%. 
 
L’Alcalde justifica la proposta d’aquest augment en el subministrament per la pèrdua econòmica que anualment 
suposa per l’ajuntament aquest servei degut a les nombroses avaries i que segons l’estudi de costos fet l’any 
2007, ja es calculava que perquè el servei no fos deficitari s’hauria d’augmentar fins a 1,4 € per m3. 
 
Es posa a votació aquesta proposta, que s’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern (4) i els tres vots en 
contra del grup del PSC. 
 
 
En totes les demés ordenances fiscals, pel que fa a l’article corresponent a la quota tributària, tipus impositius i 
barems, l’Equip de Govern proposa no modificar-ne cap més i deixant-ho igual que el 2012. S’aprova. 
 
Davant aquesta proposta de l’equip de govern, el grup municipal del PSC, fa la seva: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1  Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana, que es rebaixi al 0,700 %. 
L’ Equip de Govern No ho aprova ( 4 vots), el que sí proposarà, però en l’apart de l’aprovació del calendari fiscal 
pel 2013, és poder fer el pagament de l’IBI, en dos terminis. 
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Aquesta proposta no prospera donat que l’equip de govern no està d’acord en rebaixar aquest impost. Sí en 
facilitar el pagament en terminis. 
 
Ordenança fiscal núm. 23 pel que fa a l’apartat de certificats tècnics i urbanístics, a instància de part, demanen 
que es redueixin el 50%, o sigui 30 euros per certificats urbanístics i 15 euros per certificats de secretaria. 
 
A aquesta proposta l’alcalde contesta, que no s’ha incrementat des de la seva imposició al 2006, que s’ha 
comparat aquesta taxa amb ajuntaments veïns i no som de bon tros el que te la taxa més cars. 
 
En tant a l’ordenança 25.- reguladora del preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària, s’acorda 
aprovar els barems que proposa la Diputació de Barcelona, però que l’Ajuntament de Vilada, mentre sigui 
possible, assumirà el cost que pertoca pagar a l’usuari. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- Proposta d’aprovació del Calendari Fiscal 2013. 
 
S’acorda conservar les mateixes dades per el pagaments dels impostos municipals que en exercicis anteriors, i pel 
que fa a l’Impost de Béns Immobles, (urbans, rústics i especials) es demanarà  el pagament en dos terminis, 
preferiblement  a l’abril i a l’octubre. 
 
Sense cap més tema per tractar, quan són dos quarts de nou del vespre es dona per acabada la 
reunió, de quin contingut com a secretària, certifico. 
 
 
 
 
        Vist i plau, 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Pere Farré Capel 
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	Assistents

